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तुम्ही काय करता? 
  

“मी एक सांशोधक आहे. मी फोनोग्राफ 
आखि विदु्यतहदिा याांचा शोध लािला.” 
  
विद्युत हदव्याचा शोध लागण्यापूिी, लोक रात्री 
उजेिासाठी मेिबत्त्या, मग गॅसचे हदिे ककां िा तलेाचे 
हदिे िापरत असत. ही साधने सोयीची नव्हती तसेच 
त्याांच्यापासून चाांगला उजेिही शमळत नसे. आज 
तुम्ही िोलीत जाता आखि एक बटि दाबून हदिे 
लािता. ककती साधांसोपां झालांय सारां! 
  
विद्युत हदव्याचा शोध 120 िषाांपूिी थॉमस एडिसन 
या सांशोधकाने लािला. 1879 साली, िषयभर कठोर 
मेहनत करून, त्याने 13 तास प्रिर प्रकाश देिारा 
विद्युत हदिा तयार केला. त्याकाळी ही मोठी 
आश्चयायची गोष्ट होती. सामान्य लोकाांनी त्याच्या या 
शोधाला त्िरीत आपलेसे केले. एडिसनने िीजेचे 
उत्पादन तसेच िीज घरोघरी पोहोचिण्याचे तांत्रही 
विकशसत केले.  
  एडिसन विद्युत हदव्यासाठी विख्यात असला 
तरी त्याने आििी अनेक शोध लािले होते.  
त्याच्या प्रदीघय कारककदीत त्याने हजारो 
पेटांटसाठी अजय केले. त्याांमध्ये बोलिारी 
बाहुली, आद्य ग्रामोफोन, शसने कॅमेरा याांचाही 
समािेश होतो. आज एडिसनला जगातील एक 
महान सांशोधक मानले जाते.  



तुमचा जन्म कुठे झाला?  
  

“माझा जन्म ओहायो राज्यात 
झाला.” 
  

थॉमसचे ििील लाकिाचा व्यापार करत. पि या व्यिसायात 
त्याांचे नुकसान झाले. 1854 साली थॉमस आखि त्याचे कुटुांब याांनी 
शमशशगन राज्यातील पोटय हूरों या शहरात स्थलाांतर केले. तवे्हा 
थॉमस सात िषाांचा होता. तथेील सैन्यछाििीत सॅम्युअल याांना 
सुतारकाम आखि हदपस्तांभाची देिभाल करायची नोकरी शमळाली.   

  
यादरम्यान, थॉमस स्कालेट तापाने आजारी पिला. त्यामुळे 

त्याची ऐकण्याची क्षमता कमी झाली. िय िाढत गेले तसे त्याची 
ऐकण्याची क्षमता आििी कमी होत गेली.  

थॉमस एडिसनचा जन्म 11 
फेब्रुिारी 1847 साली ओहायो 
राज्यातील शमलान या छोट्याशा 
शहरात झाला. त्याचे मधले नाि 
अल्िा असे होत.े त्याच्या 
कुटुांबातील लोक त्याला अल 
म्हित. त्याचे ििील सॅम्युअल 
आखि आई नॅन्सी याांना सात 
मुले होती. त्याांपैकी तीन मुलाांचा 
लहानपिीच मतृ्यू झाला. थॉमस 
हा सिायत धाकटा मुलगा होता. 
त्याचा जन्म झाला तवे्हा त्याची 
भािांि ेककशोरियीन होती.  



शाळेत तुमची प्रगती कशी होती?  
  

“मी फक्त तीन महहनेच शाळेत गेलो. नांतर माझ्या 
आईनेच मला शलहा-िाचायला शशकिलां.” 
  

पोटय ह्यूरोंला राहू लागल्यािर लिकरच, थॉमसला तथेील स्थाननक 
शाळेत प्रिेश शमळाला. पि नतथे तो जास्त हदिस गेला नाही. 
ऐकण्याची क्षमता कमी आखि सतत शांका विचारण्याची ितृ्ती याांमुळे 
त्याला अनेक अिचिीांना तोंि द्यािे लागले. त्याला पुस्तकी अभ्यासक्रम 
अजजबात रुचला नाही. िगायत त्याची प्रगती सगळ्यात कमी होती. 
थॉमसमध्ये काही समस्या आहे, असे एकदा त्याचे शशक्षक कुिालातरी 
साांगताना त्याने ऐकले. रागाने थॉमस शाळेतून पळाला आखि पुन्हा 
कधीच नतथे परतला नाही.  

थॉमसची आई नॅन्सी एक 
प्रशशक्षक्षत शशक्षक होती. नतने 
आपल्या मुलाला घरीच शशक्षि 
द्यायचे ठरिले. थॉमसला िाचनात 
भलताच रस होता. ियाच्या 
निव्या िषी, त्याने साधेसोपे 
िैज्ञाननक प्रयोग कसे करायचे, या 
विषयाचे एक पुस्तक िाचले. 
त्याने आपल्या घराच्या तळघरात 
एक प्रयोगशाळा बनिली आखि 
स्ित: िैज्ञाननक प्रयोग करू 
लागला.  



तुम्ही पहहली नोकरी कुठे 
केली?  
  

“मी रेल्िेगािीत ितृ्तपत्र विके्रता 
म्हिून काम करू लागलो, तीच 
माझी पहहली नोकरी.” 
  

1859 साली, ियाच्या बाराव्या िषी, 
एडिसनच्या शहरात रेल्िे आली. गँ्रि ट्रांक 
रेलरोि कां पनीने पोटय हू्यरौं त ेिटे्रॉईट हा 
निा रेल्िेमागय सुरू केला. छोट्या थॉमसने 
शाळेचे हदिस विसरून आपल्यासाठी एक 
नोकरी शोधली. तो रेल्िेत पेपरविके्रत्याचे 
काम करू लागला. सोबतच कँिी आखि 
काही िाद्यपदाथय विकून तो आििी पैसा 
कमािू लागला.   

  
भर पहाटेच थॉमसची हदनचयाय सुरू 

होत असे. तो िटे्रॉईटला जािारी पहहलीच 
टे्रन पकित असे. रात्री सािनेऊ िाजता तो 
पोटय ह्यूरोंला आपल्या घरी परतत असे. 
उरलेला िेळ तो िटे्रॉईटच्या ग्रांथालयात 
पुस्तके िाचत बसे. हा आपल्या 
आयुष्यातील सिायचधक सुिाचा काळ होता, 
असे एकदा तो म्हिाला होता. त्याने 
आपली कमाई विज्ञानाची पुस्तके िरेदी 
करण्यासाठी आखि रेल्िेच्या एका िब्यात 
प्रयोगशाळा बनिण्यासाठी िचय केली. 
यामुळे त्याला आपली विज्ञानातील आिि 
जोपासता येऊ लागली.  



त्यानांतर तुम्ही काय केले?  
  

“मी टेशलग्राफ ऑपरेटर म्हिून काम केले.” 
  

1844 साली अमेररकी सॅम्यअल मोसयने विद्युत 
टेशलग्राफचा शोध लािला. मोसय कोि ही हटबे आखि आिूि 
रेषा याांची माशलका असते. टेशलग्राफ यांत्र एिाद्या िाक्याचे 
कोिमध्ये रुपाांतर करून हे कोि तारेद्वारे विद्युत स्पांदनाांच्या 
स्िरुपात पाठित.े कोि विशशष्ट हठकािी पोहोचल्यािर बीप 
या आिाजाच्या स्िरुपात ऐकू येतो. तेथील  

प्रशशक्षक्षत कमयचारी हे कोि ओळिून  
त्याचे मूळ िाक्यात रुपाांतर करतो.  
यामुळे पहहल्याांदाच, लोक आपले  
सांदेश त्िरीत आखि सोप्या  
ररतीने दरूदरूिर पाठिू  
लागले.   
  

थॉमसला टेशलग्राफच्या काययपद्धतीचे आकषयि 
िाटले. त्याने अशीच एक यांत्रिा स्ित:च्या घरी 
तयार केली. मग 1862 साली, ियाच्या सोळाव्या 
िषी, तो टेशलग्राफ ऑपरेटर बनला. त्याला पहहले 
काम पोटय ह्यरोंतील एका टेशलग्राफ कायायलयाचे 
शमळाले. त्याने सहा िषे असे मुक्त टेशलग्राफर म्हिून 
काम केले. हठकहठकािी भटकत, जजथे जास्त कमाई 
होईल, नतथे त्याने हे काम केले.   

  

थॉमसला रात्रपाळीत काम 
करायला आिित असे. कारि 
त्यामुळे त्याला हदिसभर 
विज्ञानाचे काम करायला मोकळा 
िेळ शमळे. पि त्याच्या 
प्रयोगाांमुळे अनेक अिचिीदेिील 
उद्भित. एकदा तर त्याच्या 
प्रयोगाांमुळे एका टेशलग्राफ 
कायायलयात स्फोटच झाला. 
एकाच नोकरीत तो फार काळ 
कधी हटकला नाही.  



तुम्ही सांशोधक कसे बनलात?  
 
“मी प्रशसद्ध सांशोधक मायकेल फॅरेि ेयाांचां एक  
पुस्तक िाचलां.” काही महहन्याांनी थॉमसने 

नोकरी सोिली. त्याला आपला 
िेळ िैज्ञाननक प्रयोग करण्यािर 
िचय करायचा होता. 1869 साली, 
त्याला आपल्या पहहल्या शोधाचे 
पेटांट शमळाले. हा शोध होता, एक 
स्ियांचशलत विदु्यत मतगिना 
यांत्र. ददैुिाने, त्याचे हे यांत्र विकत 
घेण्यास कुिीही पुढे आले नाही. 
पि त्याच्या पुढच्या शोधाने 
त्याचे भाग्य उजळले. त्या यांत्राचे 
नाि होत ेस्टॉक हटकर. हे 
टेशलग्राफ यांत्रािर आधाररत होते. 
त्याचा उपयोग शेअर बाजारात 
शेअरच्या ककां मतीची माहहती एका 
कायायलयातून दसुरीकि े
पाठिण्यात होत असे.   

  
स्टॉक हटकरमधून शमळालेल्या 

पैशातून त्याने न्यू जसी 
राज्यातील न्यूअकय  शहरात 
असलेल्या एका फॅक्टरीत एक 
काययशाळा उघिली. 1971 साली 
त्याने त्या फॅक्टरीतील एक 
कमयचारी मेरी स्टीलिेल हहच्याशी 
लग्न केले.  

1868 साली, थॉमस बोस्टन 
शहरात राहायला गेला. त्याकाळी, 
अमेररकेतील बरेचसे सिोत्कृष्ट 
सांशोधक नतथे राहात आखि 
शोधकायय करत. नतथे िेस्टनय 
युननयन टेशलग्राफ कां पनीत काम 
करून त्याने बरेचसे पैसे कमािले. 
त्यातून त्याने एक इांजग्लश 
सांशोधक मायकेल फॅरेि ेयाांनी 
शलहहलेले विदु्यत के्षत्रातील प्रयोग 
आखि सांशोधन हे पुस्तक विकत 
घेतले. पुस्तक िाचल्यािर सांशोधक 
बनण्याची थॉमसची  

इच्छा  
अचधक  
बळािली. 



तुम्ही कुठे शोधकायय केलां?  
  

“आपल्या शोधाांिर काम करण्यासाठी मी 
न्यू जसीतल्या मेन्लो पाकय  गािात एक 
फॅक्टरी उभारली.” 
  

पाच िषाांनी, 1876 साली, थॉमसने पुन्हा 
स्थलाांतर केले. त्याने मेन्लो पाकय  गािात थोिी 
जमीन िरेदी केली. त्याने नतथे एक मोठी काययशाळा 
आखि प्रयोगशाळा उभारली. त्याने त्याचे नाि 
शोधाांची फॅक्टरी असे ठेिले. या हठकािी निनिीन 
शोध लािण्यासाठी सिय सुविधा असाव्यात, अशी 
त्याची इच्छा होती.   

आपले स्िप्न पूिय करण्यासाठी थॉमसने सांशोधक, 
इांजजनीअर आखि कामगाराांचा एक गट बनिला. 
त्याने िूप मेहनत घेतली, काहीिेळा हदिसेंहदिस 
झोप न घेता. आपल्या कामगाराांकिूनही त्याने हीच 
अपेक्षा केली. एकदा त्याने त्याांना कुलूपबांद करून 
ठेिले आखि काम पूिय केल्यािरच त्याांना  

मुक्त केले.  
 1877 साली, थॉमसला त्याच्या सिायत प्रशसद्ध 

शोधाची कल्पना सुचली. त्याने मनुष्याचा आिाज 
रेकॉिय करिारे फोनोग्राफ नािाचे एक यांत्र बनिले 
(पुढे त्याला रेकॉिय प्लेयर म्हिू लागले). असा 
विलक्षि शोध पूिी कधी लागला नव्हता. त्यािर 
रेकॉिय झालेली पहहली गोष्ट होती, मेरी हॅि अ  

शलटल लँब ही बालिािीतील लोकवप्रय कविता.  
 



तुमचा सिायत महान शोध कोिता?  
  

“फोनोग्राफनांतर मी विदु्यत हदव्याचा शोध लािला.” 
  

थॉमसने घोषिा केली की 
तो सहा आठिडयाांतच असा 
हदिा शोधेल. पि त्याला 
एक िषय लागले. त्याच्या 
कल्पनेनुसार, काचेच्या 
हदव्यात एक सूक्ष्म तांतू 
बसिायचा होता. बटि 
दाबल्यािर, तांतूतून 
विद्युतधारा िाहील आखि ती 
उष्ितेने तळपू लागेल पि 
तो तांतू कशापासून 
बनिायचा? थॉमसने बरेच 
पदाथय िापरून पाहहले – जसे, 
सोने, मासेमारीची तार, 
नारळाचे धागे िगैरे. शेिटी, 
1879 साली कापसाचा तांतू 
बसिलेला एक हदिा त्याने 
बनिला. त्याने 13 तास 
प्रकाश हदला. नििषय 
पूियसांध्येला, मेन्लो पाकय  या 
नव्या हदव्याांच्या प्रकाशाने 
उजळून ननघाले.  

 
1870  साली, बऱ्याच घराांमध्ये 

गॅसचे ककां िा तलेाचे हदिे असत. 
िीजेच्या सहाय्याने प्रकाश शमळिण्याचा 
एकच मागय होता, आकय चा हदिा. पि 
तो आकारने मोठा आखि िोळ्याांना 
त्रासदायक असे. त्यातून अपायकारक 
धूर ननघत असे. थॉमसला स्िस्त, 
िापरायला सोपा आखि सुरक्षक्षत असा 
हदिा शोधायचा होता. त्याने त्याला 
प्रकाश देिारा हदिा असे नाि हदले.  
 



या शोधाने तुमचे आयषु्य बदलले का?  
  

“होय, यानांतर मी िूप प्रशसद्ध आखि श्रीमांत 
झालो.” 
   थॉमसला आपला विजेचा हदिा प्रत्येक 

घरात, कायायलयात आखि फॅक्टरीत 
हदसािा, असे िाटत होते. पि त्यात एक 
अिचि होती. यासाठी आधी िीज उत्पादन 
करिारी आखि ती घराघरात पोहोचििारी 
काही व्यिस्था उभारायला हिी होती. मग 
थॉमसने याचाही शोध लािला. सप्टेंबर 
1882 मध्ये न्ययॉकय मध्ये पलय स्ट्रीट विदु्यत 
ननशमयती कें द्र उभारण्यात आले. हे जगातील 
पहहले विद्युत ननशमयती कें द्र होत.े   

  
िीज उत्पादनाचा हा व्यापार अत्यांत 

यशस्िी ठरला. थॉमसने अमेररका आखि 
युरोपमध्ये स्ित:च्या विद्युत हदव्याच्या 
कां पन्या स्थापन केल्या. यातून तो 
गभयश्रीमांत झाला. पि तो पैशाची व्यिस्था 
करण्यात कमी पिला. त्याचा बराच पैसा 
िायफळ िचय होत असे.  

  
फोनोग्राफ आखि विजेचा हदिा याांमुळे 

थॉमसचे नाि जगभर प्रशसद्ध पािले. प्रशसद्ध 
सांशोधक, नेत ेआखि व्यािसानयक त्याचे 
शमत्र बनले. अमेररकेत लोक त्याला 
जादगूार म्हिून लागले, त्याला एका 
हहरोसारिे िागिू लागले. पि 1884 साली, 
एक द:ुिद घटना घिली. त्याची पत्नी मेरी 
हहचे हहितापाने ननधन झाले.   



याशशिाय तमु्ही कोिकोिते शोध लािले?  
  

“मी अनेक शोध लािले. मी एका शसने कॅमेराचाही  
शोध लािला.” 
  

  
पि थॉमसचे सगळेच 

शोध यशस्िी ठरले 
नाहीत. एका िािीच्या 
प्रकल्पात त्याच्या 
नशीबाने पलटी िाल्ली. 
शसमेंटची फननयचर 
असलेली स्िस्त शसमेंटची 
घरे बाांधण्याची त्याची 
कल्पनासुद्धा बारगळली. 
पि थॉमसने कधी कच 
िाल्ली नाही. त्याची पत्नी 
म्हित असे की तो सतत 
काही ना काही शोध 
लाित असे, अगदी 
त्याच्या स्िप्नातसुद्धा!  

मेरीचे ननधन झाल्यािर दोन 
िषाांनी थॉमसने पुन्हा लग्न केले. 
त्याच्या नव्या पत्नीचे नाि होते, 
शमना शमलर. नतने थॉमसच्या 
कामाचा िेळ कमी करून 
कुटुांबासोबत िेळ िाढिण्याचे िूप 
अयशस्िी प्रयत्न केले. 1887 साली, 
थॉमसने न्यू जसीतील िेस्ट ऑरेंज 
उपनगरात निशोधाांची फॅक्टरी 
स्थापन केली. ती मेन्लो पाकय च्या 
फॅक्टरीच्या दहापट मोठी होती.   

यानांतर त्याने बोलिारी 
बाहुली तयार केली. नतच्या 
आत एक छोटासा फोनोग्राफ 
बसिला होता, जो मुलाांची 
बिबिगािी ऐकित असे. 
थॉमसने कायनेटोग्राफ आखि 
कायनेटोस्कोप या यांत्राांचाही 
शोध लािला. कायनेटोग्राफ हा 
आद्य शसने कॅमेरा होता. 
कायनेटोस्कोप चा उपयोग 
अांनतम अिस्थेतील कफल्म 
बघण्यासाठी करत.  



तुम्ही ननितृ्त कधी झालात?  
  

“िरांतर मी कधीच ननितृ्त झालो नाही. मी सतत काम  
करत राहहलो.”  
 
  

प्रयोगशाळेत तासनतास काम करूनही 
त्याची तब्येत सुदृढ असे. पि 1929 
साली, विजेच्या हदव्याची सुिियजयांती 
साजरी करण्याच्या एका समारांभात भाग 
घेतल्यानांतर त्याची तब्येत बबघिू 
लागली. 18 ऑक्टोबर 1931 रोजी थॉमस 
एडिसनचे ननधन झाले. त्यािेळी त्याचे 
िय 84 िषे होत.े मतृ्यूनांतर तीन 
हदिसाांनी त्याचे पाचथयि िेस्ट ऑरेंज 
प्रयोगशाळेनजजक असलेल्या टेकिीच्या 
बाजुला दफन करण्यात आले. त्या 
सांध्याकाळी, अमेररकेने, आपल्या 
घरातील हदिे एक शमननटभर बांद  

करून एडिसनला आदराांजली  
िाहहली.   

 
थॉमस आयुष्यभर तासनतास काम करत असायचा. 

त्याच्या मते, महान काम घिायला फक्त एक टक्का 
अांत:पे्ररिा आखि नव्व्याण्िि टक्के कष्ट लागतात. तो 
रात्ररात्र फक्त कामच करत असे आखि हदिसा झोपत 
असे. कधीकधी तो काम करायच्या टेबलिरच  

झोपी जात असे.  



आज आपि थॉमस एडिसनचे स्मरि कशा  
ररतीने करतो?  
  

थॉमस एडिसनचे स्मरि त्याचा 
विजेचा हदिा आखि िीजननशमयती 
व्यिस्था याांसाठी सिायत जास्त केले 
जात.े या दोन्ही गोष्टी इतक्या 
महत्त्िाच्या आहेत की आज 
त्याांच्याशशिाय आपल्याला दैनांहदन 
व्यिहाराची कल्पनाही करता येत नाही.  

  

आपल्या आयुष्यकाळात, थॉमस एडिसनने 1,093 पेटांट 
शमळिली. हा आजदेिील एक जागनतक विक्रम आहे. या 
जादगुाराच्या िोक्यात सतत विलक्षि कल्पना घोळत असत. 
फोनोग्राफ, आद्य शसनेकॅमेरा, प्रोजेक्टर, कृबत्रम रबर आखि 
मेिकागद हे त्याांपैकीच काही शोध होत.  

पोटय ह्यरोंमधील कठीि 
बालपिापासून सुरुिात 
करून थॉमस अल्िा एडिसन 
जगातील एक महान 
सांशोधक बनला. त्याचे 
शाळेचे शशक्षि यथातथाच 
झाले असले तरी कठोर 
पररश्रमाच्या बळािर त्याने 
यश आखि पैसा या दोन्ही 
गोष्टी शमळिल्या आखि 
शशिाय जगाचा चेहरामोहराही 
बदलला.  



काही महत्त्िाच्या तारिा   

  
1847 थॉमस अल्िा एडिसनचा ओहायोमधील शमलान शहरात जन्म.  
 
1854 एडिसन कुटुांब शमशशगनमधील पोटय ह्यरों नगरात आले.  
  
 1855 थॉमस तीन महहने शाळेत गेला. मग त्याच्या आईने त्याला घरीच 
शशकिले.  
  
1859 थॉमस रेल्िेत ितृ्तपत्र ेविकू लागला.  
  
1863 थॉमस टेशलग्राफ ऑपरेटर बनला. त्याला मुक्त ऑपरेटर म्हित. 
कारि तो बऱ्याच नोकऱ्या बदलत असे.  
 
1868 थॉमस बोस्टन शहरात आला. त्याला िेस्टनय युननयन टेशलग्राफ 
कां पनीत नोकरी शमळाली. नतथे त्याने शोधकायायला सुरुिात केली. विद्युत 
मतगिना यांत्रासाठी त्याने पहहला पेटांट अजय केला.   
  
1869 स्टॉक हटकर शोधासाठी थॉमसचा दसुऱ्या पेटांटचा अजय. न्यूयॉकय ला 
स्थलाांतर करून नतथे टेशलग्राफ इांजजनीअर फँ्रकलीन पोपसोबत व्यिसाय 
सुरू केला.  
  
1871 न्यूजसीतील न्य अकय  उपनगरात एक काययशाळा स्थापन केली. 
खिसमसच्या हदिशी मेरी स्टीलिेलशी लग्न केले.  
  
1876 थॉमसने आपली काययशाळा मेन्लो पाकय  येथे हलिली आखि त्याचे 
नाि “शोधाांची फॅक्टरी” असे ठेिले.  
 
1877 निीनच शोध लागलेल्या टेशलफोनमध्ये सुधारिा केल्या. 
डिसेंबरमध्ये फोनोग्राफचा शोध. इनतहासात पहहल्याांदाच आिाजाचे रेकॉिींग 
करून तो पुन्हा ऐकता येऊ लागला.    
  
1878 विजेचा हदिा आखि सामान्य लोकाांसाठी विद्युत पुरिठा याांचे 
सांशोधन सुरू.  
  

1879 ऑक्टोबर महहन्यात विजेचा हदिा बनिण्यात यश. या बल्बने 13 
तास प्रकाश हदला. बब्रटनचे सांशोधक जोसेफ स्िान याांनीही विजेच्या 
हदव्यािर सांशोधन केले.  
  
1881  मेन्लो पाकय मधून थॉमस पुन्हा न्यूयॉकय ला आला.  
  
1884 थॉमसची पत्नी मेरीचे ननधन.  
  
1886 शमना शमलरशी थॉमसचे दसुरे लग्न. त्याांनी न्यू जसीतील िेस्ट 
ऑरेंज उपनगरात सांसार थाटला. नतथे थॉमसने एक निीन काययशाळा 
आखि प्रयोगशाळा उभारली.  
  
1888 िािीतील लोिांिाच्या अशुद्ध धातूिर प्रकक्रया करण्याचे प्रयोग. हा 
प्रकल्प अत्यांत महागिा आखि अपयशी ठरला.  
  
1891 कायनेटोस्कोपसाठी पेटांट शमळिले.  
  
 1912 फोिय कां पनीच्या मॉिले-टी कारमध्ये सुधारिा करण्याचे प्रयत्न केले. 
थॉमस आखि हेन्री फोिय घननष्ट शमत्र बनले.   
  
1914-1918  पहहल्या महायुद्धात अमेररकी नौसेनेसाठी िैज्ञाननक प्रकल्पाांिर 
काम केले. त्याने टॉरपेिो ओळििारे यांत्र आखि पािबुिीरोधी यांत्र 
विकशसत केले.  
  
1927 थॉमसने कृबत्रम रबर बनिण्याचे प्रयोग केले.  
  
1929 विजेच्या हदव्याच्या सुिियजयांती समारांभात भाग घेतला. मेन्लो 
प्रयोगशाळेचे म्युखझयममध्ये रुपाांतर.  
  
1931 थॉमसची तब्येत बबघिली. 18 ऑक्टोबरला ियाच्या 84 व्या िषी 
मतृ्यू. त्याला आदराांजली म्हिून लोकाांनी घरातील हदिे शमननटभर बांद 
केले.  


